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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك
العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

ها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محاور التي تطرح
المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 
 لعدد من المحطات، التي تأتي في الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها

مقدمتها، تحكيم مستخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم 
تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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 ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات
هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع موقعاً حسناً عند القراء 

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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 إO2اد 
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k�@E)�:  

وهA ��@ ا���= ، ُآ%= .8 دور ا���= �8 ا��
�ن ا��
	� وُ	�%= .�> ا��;�
 �,ًا
B ا�� ،<� CD. ذو <�Fا���= . وأن آ�ن �8 ا �
 رآHت .�4 ��CرAا� �Iه

 <6J�6Kو�	
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�� وا��A,ا"�، �8 ا��
أن ا���LM� �
و��

ات ����Aب . .�4 ا�#�Aك�LM� �P�� ت
PQ �%رة ا�APRا�!�&ت ا�� S��
دت F CرAا�

�P�� T.��6ت �8 زرB0 4�. 
 ، ا��Hرو.PQ ���� ا����� V�%)ا�� S���T �راء ��و

ات�LM� 8� ،ن�
��S ا���W3Dت �8 ا�� V��	
��S �3&ت .  ا�� CرAا� TRC�" �L

�	
�Mن ا���Aب، ا���= ا��Wه
ة �� ا��
�ن ا�� �ً��. ،�	
�� �(���P 	��8 ، �8 ا��
أن ا��
��3 8�#�K 8� 
�Mآ; 

ح �AYAع و�,ا"� ا���=. أن  ��[ُ ,Cن ، و��	ط ا$��� <"]
 أن ذاآ
ة ا�. وا$	��ن .��,ة وا����,ة و�,ا"�CرAا� T!Yآ�� أو ��= ذاآ
ة إ��Hود	


 و�Aده� . وه� �A�Aدة �� أو �V ا���= "I�� ،<#5آ
ىLأ 
PW	 �� ة ه�
وه�I ا�Iاآ
�AYAح �� ��S �3&ت ا���Aب ا��Hرو. ، �� و�� 	;-T ا�-!_  و�Aد ذاآ
ة د&��


ى ��Iآ
ى .�, ا$"#�ن. ا���=Kة أ

 أ"> ا� ` أن ه��ك ذاآ�a ، b	
و��8. 8 ]
V�#ا� .� cCA" ا���=آ�� ��A,ا"� dذ� CD.و =�����و�Iاآ
�> ، AYAع ا���e وا��5> 

	b ا�#�V أ	 ً�. ��Iآ
ى[ 8. e�. ك��آAYA� cCA" d�Iع ا��5اد . آ�� إ� ` أن ه

��� �� ا���= 
LM%� <��6، آ���ن ��e65 .8 ا���= و��BRط ا���. وأ"> أداة ���� وأ"> �
. وهA ا�(�Pز ا�%�I�5ي �� ا$"#�ن،  ا�,��غو��@ آe، و	-,و 3%4 اgن أ"> �Hء �8 ا�,��غ
��� 	!,د ا���= ���5اد ا�(�ه>��
 .�4 ا���= أ	 ً�، و�LM� ن ذوA�	 8 أن��	أن ا��5اد  ,)" .


 ا���= .�4 ا�,��غ�LM�  أ	 ً� أوردت ��S ا������Aت ا����� .8 آ��5CرAاء ، ا�AF

�A"�ت أو .8 ]
	b ا��Pا� b	

و�)�'�#� آ�ن ذ�d .6-�ً� أو .8 ]Pل ا���)

�
�aأو .�Pت ا���W3Dا�� S�� �� �P%jDK أوردت CرAوا�.  

 

 



 إ�
	��� ا����������International University of Africa    IUA                       



�ن ا������ ا�������� �	
��ء �� ودور� ا���  ا$"#�"� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

          ا�%)'� ا&��%
و"��)�Online Publishing Committee  


اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0
ف �!�, .-,ا+ . د�  آ
ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا

 

 

 

١. O�g��: 


ار ��3ة � 8	��ARن ١٩٦٧ "�e ا���Aب ��I ا���م .����ت��, "(�ح �%Fوا 
%5
ات أ]Aل� �A�����Aب � ، �P� �A��أj-` 	% ` و���%,ر	p أن ��S ا���Aب ا��

�P�� �A��
ا��P ا��A,ا"� ا���LM��Pإ�� T��" 8� 4�.  . ات
�LM%ا� �Iد هAر و�
��
�Aب أ�
	��� ا�,آ%Aر آ
	#%��ن � �� 	
R-ب ا�Aا��� e�" �� `)" 8� ل أولA�� أدى


"�رد ��" A ا ا��Iو�,"� أن ه ��"] �.��
ة ا���= ا�6��8 . ��B%ا� ��إن .��

د �!' tY) 	�6, ا���=()� 8� 
S و�V ذ�d & زال ه��ك ا�-�.  i"هA أآ;

 B � 8� 
.ii	�Aل أن ا���= ��@ أآ;  

، ممن نقلت لهم قلـوب    % ١٥و  % ١٠    وتقول بعض المصادر أن ما بين       
ولـذلك أصـبح األطبـاء      . ظهرت عليهم تأثيرات أصحاب القلوب األصـلية      

القائمون  بنقل القلوب، منذ زمن،  يحجبون عن المرضى المنقـول لهـم، أي           
 غير .iii بعد اكتشاف وجود ذلك التأثير    معلومات عن صاحب القلب المتبرع به،     

حيـث عـشرات اآلالف مـن       ، أن هناك ما يشير إلى أن النسبة أقل من ذلك         
بينما عدد الحاالت   ، عمليات زراعة األعضاء أجريت في مختلف أنحاء العالم       

لذلك يقول البعض أن هـذه      . التي تظهر فيها التأثر بالقلوب المنقولة قليلة جداً       
 تستحق كل ذلك اإلهتمام ألنها نتاج تـأثير األدويـة التـي             الحاالت القليلة ال  

ولكن هناك امرأة اسـمها كليـر       .  تستعمل لمنع رفض الجسم للعضو المزوع     
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 ألفت كتاباً تشرح فيه التغيرات الي طرأت على سلوكها )Claire Sylvia(سيلڤيا 
  . ومزاجها بعد عملية نقل قلب ورئة إليها من رجل

، من العلماء يصرون على وجود تأثير للقلوب      ، ربما قليل ، د     كما أن هناك عد   
، الخ على المذاق والسلوك   ...، بل لبعض األعضاء األخرى المنقولة كالكلية والكبد      

ويقولون أن المشكلة هي أن مستقبلي األعضاء المزروعة ال يرغبـون فـي أن              
ون حتـى   وفي أحيان أخرى ال يشرك    ، يشاركهم األطباء في ما الحظوه من تغيير      

ممن زرعت  ، ويعتقد هؤالء أنه والحتمال وجود أشخاص كثر      . أسرهم وأصدقائهم 
فـإن  ، كان يمكن أن يدلوا بمعلومات لو كانوا أكثر انفتاحـاً         ، فيهم أعضاء منقولة  

 . ivإخضاع هؤالء للتنويم المغنطيسي ربما كان مفيداً 

�6-� وآ d�I�� �A�Aدة �� ا�(�Pز ا�) أوا�Iواآ
(    ا��AP5م هA أن ا�Iاآ
ة 
�.��ا��#5%
 ا�VJ�R اgن هA أن �� 	!,ث 	��8 ��#5
ة .�4 أ�Fس . ا�(�Pز ا��

 	A��Bة ا�
(ا�Iاآ Cellular Memory ��P ذاآ
ة)  �	DB�3_ أن ا� ، �� ���%���و

��e هA "%�ج و�Aد ه�I ا�Iواآ	 ، (وأن ا�Iاآ
ة ا�(�Pز	 Systimic memory (

ا�%� ه� وا��H�"���� 8� ,3ت ا	A��Bة ا�

ى �;I� ، eاآKت أ��H�"���� وأن
 (ا�Iاآ
ة ا["-�-� microtubule memory . v	��8 أIKه� �� ا&.%-�ر)   

 
 ا���= �;e ا�����a ى
Kأ. �ء أ     �� &W3> ا�����ء أن .����ت زرا.
 S�� ا��R و�� �e� 5 ا[]�� و�� F�3 �� 
��(� �P%-3�j ه�
�aوا��-, و

ا��Aا�e ا&"�5��� ،��3
و	��8 ر�'�P ، و��8 و�, أن ه�I ا�%)��
ات .�دة �
�P#5" ���Hرا. أ�� .����ت زرا. ا���= . ��[دو	 و�-�S ا��Aا�e ا��%���

. vi��P ا[آ;
 ار�-�]ً� �%�ر	3�j t= ا���= ا����Aل   
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��, "�e ا���Aب  4Y
��� �#5�
ي ��!�&ت ا�)�     ا���P أن ه��ك درا�Fت ��;5

ى إ���Pأو اK]ء ا� .] . �P� T��" 8� ��. _�L ا��A3 أن Fدرا ��و�,  ,Cو

�A��
 �P���6B0 �8 ا���Aب ا��LM%� 8 أن� �P�AK -,ون	ب A�C ، ٤٠آ�� أن %
��S ا&3#�س ���A� A!" ="Iت 3�j= ا���= ا����Aل �> 8. 
-. �P��vii ،  آ��

dى ��آ, ذ�
Kت أ�Fك درا��A�C �Pب اه%��م �3_ "(, .�, �8 زر.T �، أن ه
�����= ا����Aل ،
K� {B0 =��� {B0 c��	 |8 آ�. 
، و"(, .�,ه� ا���5%

�P���6B0 4�. dذ� 
L�	 8 أن��	ت ، وآ�| A� A!" 
.�R� ك��آ�� أن ه
<-���
�>، ا�BR} ا��%-
ع Fأ A!" 
	,�%���.viiiوه��ك �8 	!@   


ات �� ا��(%� #�Aك 	#5
�      و�Aد هIا ا��,د ا����e �8 ا�!�&ت ا��#(�
 H	Hا�� ,-. 
�. 
8 & ���e آ��ً� �8 ا��%-
ع �ixMا�-
و��#��� ا[ذ	�'� ،ّن �

 ���%����, ا��#%�-V� e ا[و.� ���Bط ا���= ا����Aل ��P، و. �'�و�%
ك ه�I ا��
 �5�B8 ا�	ي .�4 �,ار ا[ذA%!� �%ا� �~ّن ا���= ا���A6د  ,C	�Aن ا�� )

8����8 ا[ذ	 ej�5وا� .	 ,C4 و�. 
L�%� ا�!�&ت S�� �� �P���H� eء �
�� أ"> 	��8 ا���e�" 4�. e ا���Aب �,ون . ��6B0ت ا��#%�-��8�	 
هIا ا��#5%

و��8 هIا �8 	��V ا�!,	_ .8 �� . أن ����P�� e أي �Hء �d�� 8 ا�� )
 �DK V	� ا���= "#5>�A�� ا��	A�Bة ا�
. 	#�4 ا�Iاآ  

  :أه� �� �:�lm� P� nQ�ات .٢

�F     بAا��� ��, زرا. 
�LM� 
�Aن ا�!,	_ ه�� .�W� 8� �3A� �� 8ه
8	
K� ص�B08 أ� �A����e آe ا��6 ��B0 e}. ا��" 8� ��و���P ، وه

CAR� {6C ،
W��� ��S ا�AWاه
 ا�5
د	 ا���%5 4�. Hآ
�F 8و�� ،
{B0 8� 
�8 أ�e ا�AjAل إ���F 4ت .�� ، و��d�� S ا��%�
رة .�, أآ;
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آ%R� ،ن "!�و�
ل ��#5
ه� �8 ��� هA�A� Aد ��5j 8ت و��Pم ����= �� ا��
�	
.ا��  

١oرة: ٢:gU� تp�Q:  

   )أ �F e	
�٦٩، .�
�، e%C ر�e ، ٢٠٠٨�� ا[ول �8 أ ��"AF <�Fا 

اه�م �)Sonny Graham( ،<Fرأ ��ري �" b�'� <#5" ، �� e;� �ً����

 e-C اه�م
�> ا���= إ�4 �� e�" يIا� {BRا� e��١٢�F x ،  Aوه
 �
B0٣٣} آ�ن .��F  . 8� عA" اه�م أي
� 4�. 
PW	 و��

Lا�!�د e-C �
�aا$3-�ط أو ،<��e آ�ن ��
و�ً� . ، <J�C,j3#= ا3, ا
�F 8���، ��,ة أر��Rا�� T"آ� ��P� �Pآ��R� �� س��، �#�.,ة ا�

 ٢٠٠١وآ�ن C, إ%0
ى ��Hً& [ر�� 3�j= ا���= ا����Aل �� 
 �� �Pو�H٢٠٠٤و�. 

 e-C  )ب �A%�� T��� اتA�F ة
R. ه�
�. �5[ =�C e�" T � 8��F ،
�AاتF �"��L ه�

ى .�Kأ �5'� S	
� =�C ن��� ��وزرع  . ,��

 e�

رة .8 ا��%� @����P آAا�%�� %5
ة أT!-j ا�'�5 ا��%���� ا�����
 ا���= ا����Aل-3�j e%C يIا� ،eف ا����
�� �P"أ ,�%�� T!-jوأ . �P�IKا

�V ا�'-�= �Mن �� ���A> ا�'�5 ، = "5#� و��, .,ة ��#�تأ��P إ�4 ]-�%Cإ
 ا�%� اT.�'%F �8 ا[و�jف ا�%� ،  ,C	�Aن ���3[
Rا ا�A(��وأ

eا.%��ل ا���� ، ذآ
��P ا�'�5�	
و"Aع ، �3_ أ��)%�P أ	 ً� .8 وTC ا�(
<�,B%Fي اIح ا�D#ا� ،�P	,�
�@ ا�%� آ�ن 	Dوا����ن وا�� . dذ� I�و�

 ا�#-=أj-` ا�'�
��� �ً�A(0 �#5� .-�= ا�

:p�Qت أ?�Iل و�$�ء ٢�٢  


ه�   )أ �. �Aات ]�b أ�Aه� ا��A� e-C �P,ه�٣]�5F  ، �Pأ� T!-jوأ
�P%��
%� e����� �A(R� ،�Pا� b�R. T�� �� 3�-F ضA3 �� TC
a ،

ه� �. �5'� �P-�C e���Aات٩�F  ،<-�C �Pإ�� e�" 8� ف
�� & ، �P�و��
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 ا�-3�j 8. ل�%!,ثA�%� �P� لA��5 : ��= ا��J�Kًا و,� �	H3 �P"إ
 �P� لACًا وأ,�OKًا,� 5J�K �P��4 أن & 	e�P ،  و���%� �P"ل أAو��
��ءه����ء أgا ،dل �� ذ�A�� �� و��8 & أدري !xi. 

�Aات ا�F>  )ب F ثDL �
�. e5[Thomasت���ك �-R8 ا�� ��F  ، �����
 )Power Rangers(آ�ن 	!�ول ا�AjAل إ�4 ��-%> ��3 �� T'�F �%ا� 

�Aات. ا�R-�ك ا��Bر��F @�K �
�. 
K� e5[ 4إ� <-�C e�" ,�� ، �aور
�> ا���=� e�" 8�� ف
6| .�
ي �;e ا�K ، أ"> �� 	�" �
�Cل إن  .�


(j]ا ، <��Fأ"� اTimmy =3أ ��"] Tim Allan ، وآ�ن 	!= ��-
)Power Rangers(�P-3ً� أ 	أ T�]-�ً� (أ�P-3 و��8 اgن & ،  وأ"� آ

�P--#��##= A�Fط ا[ول  .( e-C <ا أ���
� ��,���4 وا�,ا ���Aس �
ة .
��P� �#%-	 ن���> 	4 وا�,�. ��

�� ه�I ، أن 	%�. ��,�
ى .Kوأ

 ���F <"ت وأ��Aا����Timmy
 xii . 


ي  )ج �� <�Fل اA��
ق ١٦آ�ن .�
�  3�j= ا���= ا��a ��,�
ًا .P0 

. ،T�� A3ض ا�-�"�A �� ا���Hل-%�<-��� �Hرع �� �C= ،  ا�> ا�'-�-


K� e5[ ، �
�.٧
P0أ  ،
�,�� رأى . ا�F> آ�ر�. 8�Hة �8 ا�
%� ,��
 �P5"أ"5> .�4 أ VYه� ووA!" 
آ�ر�
 &ول �
ة ام ��
ي �
ى آ�ر�

�- ��� e�5	 ي
وT��C ام آ�ر�
 أ"�P أT-�j . و.
آ> آ�� آ�ن ��
 �P� ل�Cي و
���,وار .�,�� ذه= آ�ر�
 [م ��"eام آ
	 �� 4�. ��0 

 رأى آ�ر�
 وا�, ��
ي". ����#��ا�Iي آ�ن 	(�@ ، و.�,�� ذه-Aا ���
e5!ا�� �Fو"�دا� ، و <�". أ��"[ول �
ة �(
ى "!�A و�j, إ�3 4 


، ا��,هc أن ��
ي آ�ن .�,� �5K �B� e�0| �� ا�(�"= ا[	#

ي إ��>�� =�C e�" ,�� 

�a �8 أ"، ��"%�e هIا ا�e�R إ�4 آ�ر���� �� <

 �,� e-C ا�����. 8�	xiii. 

٣o٢ f�	ا� q	#$ وق وا���:لrEل ا��	E(ا  
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  )أ �١٩.�
ه� �0�F  ،و ���-" T"آ� T"آ� T#�� �P"4 أ�. �Pا� t�A�
���-" ،���P-�C e إ�4 ا�
أة .�
ه� ، T�%C �� �3دث 3
آ�٢٩�ً��.  . �Iه

ة�K]ا ،�P� =ا��� e�" ,��
	-ً� و،  �� ��� eآ T"آ� �P"أ T��Cنg3%4 ا ،


 ا�6,� �� j,ره�، �!@ ��� 3,ثLM�آ�� أ"�P أT!-j اgن . و�!@ 
وأ�P-�C `-j 	-,أ �� ، ر�a أ"�P آ�"T �8 ز��8J ��آ,و"��,، ��
� ا��!�
 ا��!�  و�
	, ا�);��نا���5Bن!Jد �0 را
)��
ه� ا�'-�= �� . -Kأ ,Cو

 �Pو�����[دو	 ا�%� �% b��%� 
 .xivا�!��%�8 أن ا[�

 آ�ن 	,رس ا��Hف .�4 ا����ن�١٧ب أAFد .�
� e%C 0  )ب �F  ، ��,�.
<Fرأ ��ف �6,ره� 
�	 & RJ�[ j�jر <%��jأ ، eإ�4 ر� <-�C e���

 �
�. S��٤٧أ�F  ،���FD4 ا����FAا�� �
�jM-` 	(�@ ، آ�ن 	�
 4��FAا�� �IP� V�%#	 �ً��A	 �	A[ ت�.�Fxv. 


ه�   )ج �. ��0١٩{C
��ء �����P ا�Lأ T��� �F �P%-Cت ر
،  �3_ آ#

ى .�
ه� Kأ ����P-�C e إ��0 4�١٩�F  . أن ,	
 ا[و�4 ���Rا� T"آ�

 CA5%� T"آ� �P"] ��� آ�ن وا�,ه� 	
	,ه� أن �6-` ]-�-�� �;�� `-6�
 ا���= . أآ�د	��ً�-3�6� @!� �P"إ �P� =ل ا���A�� ا�;�"� ا����Rل ا�A��

�	H3 �ً"��3ل ا�%� �-,و أA��
	, أن �6-` و، ا��� �P"M�أ��3"� �!@ 
e�-ا ا��Iأو ��0 �8 ه Y

	, أن ��Aن ، ��� ��"Mى �-,و آ
Kوأ��3"� أ


ودواي �أ�A�� �Pل أ"V � �P 	,ه� .�j 4,ره� ). �#
ح �APRر(�� 
�P-�C V� ا�'= ، و�%!,ث Fدرا ,	
� e-C 8� 8�� و��) T"آ� �P"] ���ر
�P� eأ� &  	

ت د، )��a نgا �P� ا�'=و��Fإ�4 درا �P%Fراxvi. 

��,ه� 	!= ا��Aن ا��
"��5 ، ر�e زرع �> �C= أ�
أة )د  `-jأ)pink ( آ�ن �����
<-!	 & ،	
وأj-` ، وا�%� آ�ن & 	'���P، آ�� أj-` 	!= ا�
واJ` ا��'

�J�#�
ون ��>، 	#%!� و	#%��e ا��'Aر ا�B#	 <���� e�� ���xvii. 


ى آ;�
ة �� "5@ ا&�(�� )� Kك �3&ت أ��6 ، وهC �Pڤ�� أه���F 
آ��
)Claire Sylvia (�ً�و��8 ه�� �IKM" 8ه� ، ا�Iي ذآ
"� �� ا�-,ا	 أ"�P ا�T5 آ%�

<#5" TCAا� ��8 �%J
��� 	�6= ، �� ا&.%-�ر [ن ا�Hرا. ��T ����= و��
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8�%J
�� ��� �ً�DK 
�LM� 8� =���� �� H���� وjA6Kً� أن ، �8 .���
A�#ي .�4 ا�AC 
�LM� <� ك ا�6,رxviii 4�. ًا
�LM� 8�%J
 ور��� آ�ن ��

، ا�6,ر!�!j �	
'�
� ، ور��� آ�ن ا���= �Hرو.ً� Lأ �P�� e�	
 .ا��A,ا"�

 

٤o٢ �s�K �
��:�� �� ا�	�:ب ا��#	:�� �u�$ v ا����tQت $�� �� ا�	��ن ا�  

 & ��e .8   )أ -#�� V5�
�, ا�
��ل ا�I	8 % ١٥و�, أن ا3%��&ت ا��Aت �.
�, ا��#�ء ا�I	H� 8رع �A�C 8Pب �Hرع �A�C �Pب "#. eCرة أA6��ء و

��S ا�!�&ت . xixر��ل �� �3A� �� ا&.%-�ر �� IKM� �� ت�Fا�,را �Iه
�#�ء أو ا�#��ت �� ����
ا�%� ا"%�� T��e�" V� �P ا���Aب ��S ا�#��ت ا�


��ل�� �J�#� .xxوه� �3&ت �
Ajدة ، ا�

 أن أهe ا����Aل C )ب �)#� ��3 8� 

ون " <"A�. @5�� ��3A �� أآ;	 <-�
�Pل ا���= إ��A��6
 ��آ,� اg	�ت �AF 8رة . .�Aن ا��-��� �-�
ا���= �

 ) ٩(A�ُCٌُب َ	Iٍ�ِ�َAْ َوا5َ�ٌِ : "ا���ز.�تٌ�َ0ِ�Kَ �6َُرَه��
ة )". ٩(َأْ�K]ا 	gوا
=���� d�� 
 .�,ل .�4 أّن ا�-6

 �,ًا �� ��3 ا[]�5ل  )ج !Yا���= وا ��ة 
 وآI، و�Aد ذاآCDا�� d�
�#-= و�Aد ه�I ا�Iاآ
ة !Y8 وا	ا�,Aا� V� 	Aا�� . �I-,و أن ه	و

 �� ا���= �� ا[]�5ل ���Iات	AC ة
 �V ، ا�Iاآ	Aا�� CDا�� =-#�
 & ، ا�Aا�,	8CDا�,��غ ذو ا�� �� 
Kgا�(#��"� ا A��و�#-= أن ا�


ًاKM%� ة .، زال
Y�!ى ا�
�, ور��� ��Aن ا�Iاآ
ة ا��3A,ة ��Iآ
8 ��Aع ا�Iاآ
ة .�, ا$"#�ن، ا[]�5ل� �,)�F ��� �ً�DK . ة
ه�I ا�Iاآ

 �(,ه� �� ا��
�ن ا��
	� وه� ذاآ
ة إ��Hود	F =ا��� ��)�Y
أي ) َ.ْ
 .ذاآ
ة ��Iآ
ى

 ��   )د RC���F �	

 ا���Aب .�4 ا���Aل وا&�(�ه�ت 3#= ا��
�ن ا���LM�
�3Dد ا�A� . ا�-
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٣. ���?+��� ا�	�P� f ا�	��ن ا�
: 

١o٣ f�	ت ا�p�Q: 

 ،�	
8�# ��3 �� ا��
�ن ا���K 8� 
 أآ;CرAا� �Iأ463 آ��= ه ,��
�P�� أو �P��. =ن ا���A�	:  

اg	���ت ا�,ا��� .���4 أّن ا$	����ن ���� ا�����=    ��$	����ن 	���Aن ���� ا�����= ���3_     )أ 
   �P� 8َ��ِ ا���Iِ	8َ    َ	� َأ	��Pَ ا�
�AFُُل & َ	ْ!dَ"Hُ ا��Iِ	8َ ُ	َ#�ِرُ.Aَن ِ�� ا5ْ�ُ�ْ
ِ        ".,	,ة، �

  �ْPُ�ُA�ُCُ 8�ِ�ْ�ُ �ْ�ََو �ْPِاِهAَ�ْMَ�ِ ��� ).٤١ا���J,ة، ......" (A�ُ�Cَْا �َ�

��Iِْآِ
 ا�ّ��ِ> َأَ& ِ��Iِْآِ
        ”: �'��8  ا���Aب ��Iآ
 ا+    )ب ِ �Pُ�ُA��ُCُ �8�ِ��َ'ْ�َْا َوA��ُ�َ� 8َ	Iِا���
��$	���ن ��3_ "(�, ذ��d     و �'��8 أ	� )  ٢٨ا�
.,، " (ا�ّ�ِ> َ�ْ'�8�ِ�َ اA�ُ�ُ�ْبُ   �ً 

������" :       �8�ِ�����َ'ْ�ُ <ُ����-ُ�ْCََو �َ
�ْ�����ِ, إ	َ��ِ"����ِ> ِإ&� 8ْ�����َ ُأْآ����َِ 8�����ِ <ِ�����ّ���ِ 
8�����َ َآ����5ََ
��ِ$	َ��ِنِ.........) " ،e!� .)١٠٦ا�

لَوال أن ربطْنَا   : ".... نجد أيضاً أن القلب يربط عليه لإليمان كما في اآلية           )ج 
، ويمكن في نفس الوقـت      )١٠القصص،  " (ن ِمن الْمْؤِمِنين  علَى قَلِْبها ِلتَكُو  

ربنَا اطِْمس علَى َأمـواِلِهم     : " ...أن يشدد على قلوب أخرى  لمنع اإليمان       
و داَألِلياشْد ذَاباْ الْعورتَّى يْؤِمنُواْ حفَالَ ي لَى قُلُوِبِهمع٨٨ يونس،" (م(.  

واعلَموا أن ِفيكُم رسوَل اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي        : "وكذلك يزين اإليمان في قلب      ) د 
             هكَرو ِفي قُلُوِبكُم نَهيزو اناِإليم كُمِإلَي ببح اللَّه لَِكنو ِنتُّمِر لَعاَألم نكَِثيٍر م

  الْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي     وناِشـدالر مه لَِئكُأو انيالِْعص٧الحجـرات،   " (وقَ و .(
نالحظ تزيين اإليمان في القلوب بينما حبب لنا اإليمان كأشخاص ولـيس            

 .للقلوب، وكره لنا الكفر كأشخاص
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بْل ظَنَنتُم أن لَّن ينقَِلب     "كما في قوله تعالى     يكون في القلوب     التزيين عامة   )ه 
ذَِلك ِفي قُلُوِبكُم وظَنَنـتُم ظَـن       وزين  مْؤِمنُون ِإلَى َأهِليِهم َأبدا     الرسوُل والْ 

  ).  ١٢الفتح، " (السوِء وكُنتُم قَوما بورا
��� و  )و ���P�، ���A�C 8ب ا�I	 8	ARBن ر�F�C `-6� بAا��� S��، "(, أّن 

�Aن ��+ و��Kgآ�� "(, ��	8 &� ,�
ة، 	�Aن ��>أّن ا&ر���ب، .. 

َوِإَذا ُذِآَ
 ا���ُ> َو3َْ,ُ� اMَ�َ0ْز�ْت A�ُCُُب ا��Iِ	8َ & ""(, أ	 ً� ا&H��0از �� ا���=   )ز 

وَنُRِ-ْ%َ#ْ	َ �ْ8َ 8�ِ ُدوِ"ِ> ِإَذا ُه	Iِا�� 

ِة َوِإَذا ُذِآََKِg���Aَن ُِ�ِ�ْ	ُ) " ،
�Hّ٤٥ا�( ،


ة	�Aن ا&�R-%Fر أي أن Kg��  .��Aم & 	���Aن 

��م   )ح j]��
ب ا���Aب R�ُ 8 أن��	
�#-= ا��5   ......."���� َوَ.6َْ�ََ�ْ�ِFَ ْاA�ُ�Cَ 
�Aْاُ

ُآْ� ِ���ِ> ِإ	َ����ُ"ُ�ْ� إن ُآ���ُ%ْ�   َوُأ��0ُِْ�ُMْ��	َ ��َ#َ���ْ�ِ eْ��Cُ �ِْه
ِ��5ْ�ُ�ِ eَ��)ْ�ِ�ْا �ُPِ�ِA���ُCُ ����ِ 
8َ��  . )٩٣ا�-�
ة، " (��ْ�ِ�ِ

إذ يقُـوُل   : "واع من المرض، منها مثالً    القلوب يمكن أن تكون فيها عدة أن        )ط 
 غَر هُؤالء ِدينُهم ومن يتَوكَّْل علَى اللِّه        مرضالْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم     

 ِكيمح ِزيزع اللّه ٤٩األنفال، " (فَِإن .(       
جعـَل الَّـِذين    ِإذْ   " وتكون فيها السكينة   القلوب يمكن أن يجعل فيها الحمية       )ي 

    وا ِفي قُلُوِبِهمةَكَفَرِميالْح      َل اللَّهِة فََأنزاِهِليةَ الْجِميح ِكينَتَهـوِلِه     سسلَـى رع 
ْؤِمِنينلَى الْمعى وةَ التَّقْوكَِلم مهمَألْز٢٦الفتح، ....."(و.(  

�َهُ
وُه� ��8ْ َأْهeِ اْ�ِ�َ%�ِب 8�ِ َوَأ"Hََل ا��Iِ	Qَ 8َ: "ا�
�.= أ	 ً� 	�Iف �� ا���Aب  )ك 
��ً	

وَن َ�ُِFِMْ�ََن َوA�ُ%ُ�ْ�َ ��ً	
ِ�َ =َ.ْ�
�Pُِ� ا�ِA�ُCُ ��ِ َفIَCََو �ْPِ�jِ��َjَ "

�e أّن ا�
�.= ُ	��4 �� ا���Aب). ٢٦ا&H3اب، (" : 8َ	Iِِب ا��A�ُCُ ��ِ ��ِ�ْ�ُFَ
<ِ�ّ����َ�� َأ0َْ
ُآAْا ِِ =َ.ْ�
��Hْل ِ�ِ> Fُْ�َ'�ً"� َوMْ�ََواُهُ� ا����ُر َوِ�ْ�َ@ َآ5َُ
وْا ا�َ	ُ �ْ�َ ��َ 

8َ��ِ�ِ��Wى ا�Aَ;ْ�َ) " ،ان
 ).�١٥١ل .�
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 ٢o٣�
��: �� )(p�Q P� 3CE#Eت ا�	�:ب �� ا�	��ن ا�  

إن ما ذُكر أعاله يمثل جزءاً قليالً من الحاالت أو المواقف التي تمر بهـا                .١
ت أو مواقـف ناتجـة عـن تحـوالت أو           القلوب، وهي كما الحظنا حاال    

مؤثرات أو مواقف داخلية أو عن مؤثرات خارجية في مجملهـا ربانيـة،           
قـد  ومعظمها مؤثرة على الجماعة، وهنالك حاالت ومواقف أخرى كثيرة          

 . نتطرق لبعضها حسب ما يقتضيه السياق

والتزيين يؤدي إلى الميل نحو الشيء الـذي        ، أن التزيين يكون في القلوب     .٢
أو مـن تـأثير   ، وربما يكون التزيين من داخل الشخص نفـسه     ، م تزينه ت

ذَِلك ِفي قُلُوِبكُم وظَنَنتُم ظَن السوِء وكُنـتُم قَومـا          وزين  " .... المجموعة  
وما الحظناه من ميول نحو أشياء معينـة أو أطعمـة           ). ١٢الفتح،  " (بورا

 كما نالحظ   .هي من هذا القبيل    موسيقى معينه أو تخصص معين    معينة أو   
ولقد ، وهو معاكس للتزيين  ، من القرآن الكريم وجود االشمئزاز في القلب      

 .لوحظ وجوده في حاالت بعض األطعمة
فطرة  عن  وهذا يعني أن القلوب يمكن أن تنحرف        ، القلوب تصبح مريضة   .٣

يث نجد عدة حـاالت مـن       ح،  حاالت غبر سوية   وسوية تؤدي إلى حالة أ    
 .   القرآن الكريمالمرض في

. والواضح أنها كانت عمليات ربانيـة     ، يلقى الرعب قي القلوب ويقذف كذلك      .٤
لكن هذا يدل على أن الخوف في القلوب ألن الخوف ما هو إال درجة أقل من                



 إ�
	��� ا����������International University of Africa    IUA                       



�ن ا������ ا�������� �	
��ء �� ودور� ا���  ا$"#�"� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

          ا�%)'� ا&��%
و"��)�Online Publishing Committee  


اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0
ف �!�, .-,ا+ . د�  آ
ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا

 

وهي سلسلة تبدأ من عدم األمان وتتضمن الهـم والقلـق والخـوف             ، الرعب
ك الفتاة الصغيرة هو من     وما وجد من خوف عند تل     . والرعب والفزع والروع  

كمـا أن   . والخوف تقابله السكينة وواضح أنها تكون في القلـوب        . هذا القبيل 
 .االرتباك عند اإلنسان هو درجة في سلم الخوف

المعروف أن القلب مشارك أساسي في حالة الخوف حيث تزيد ضـربات             .٥
ويـشارك  . وفي حالة انتهاء الخوف تعود لوضعها الطبيعي      ، وترتفعالقلب  

 )الـسمبتاوي (الجهـاز العـصبي الـودي       في هذا مـا هـو معـروف ب        

(Sympothetic Nervous System)يبدأ في العمـود الفقـري    ، هو الذي
(Spinal cord)هذه المشاركة تضع الجسم .، ويصل إلى كل أنحاء الجسم 

 .كله في حالة االستعداد
ها نجـد   وبعد، حالة أم موسى بعد أن وضعت ابنها في التابوت ثم في اليم            .٦

ُأم موسى فَاِرغًا ِإن كَادتْ     فَُؤاد  وَأصبح   " من سورة القصص     ١٠في اآلية   
 وألن الخوف في    ". ِلتَكُون ِمن الْمْؤِمِنين   قَلِْبهالَتُبِدي ِبِه لَوال َأن ربطْنَا علَى       

وبالتـالي  ، فإن الربط عليه حسب هذه اآلية يعيده للوضع الطبيعي        ، القلب
د الفؤاد من الفراغ الذي تسبب فيه الخوف الذي في القلب إلى وضعه             يعو

واضح أن الربط على القلب كان للعودة لإليمان واإليمـان فـي           . الطبيعي
وأنـه  ، وأن الفؤاد أداة تعلم   ، برهان أن الفؤاد ليس هو القلب     . القلب أيضا ً  

 . xxi) ٢٠١٠(نجده في سناده ، مناط الشخصية
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٣o٣�	ا� �� �� qآ qا)��؟ هOأ��2ل و� f  

 `Yن، أن     وا��	ط ا$����P وا���= �	A�� س�Fة أ,��. eن .��,ة، وآ��	ا$
�5
��L ،�P . و�,ا"�� e-ّ�� �P�-#	 ي .��,ةM� 8	A�� 4دي إ��� �	A�� ���. ��C

�P� 8 ا����,ة وا&"!��ز	A�� 45 � إ�� ��C أو.  ،و�,ا"� ا����J, ه�، ��3�" 8
�(� �A�j �� =-#ى ه� ا�,ا.� ��%'�-�ت ا����,ة ا�
Kأ 
ه�، و��3�" 8�

�P� ز��!"Dو�.  VCA%" ���%����8 آb-F �� e واY` أّن ا$	��ن آ�e �� ا���=، و

�� eن ا������	ا$ e�R� �%ا� . القلبأن ��Aن آe أرآ�"> ا�#%  

��ط ا$	��ن� Aي هIأن ا���= ا� VCA%" ����)	 b-F ��     ، هA أداة و�,ا"�

Lل وا&�(�ه�ت ، ة��Aوا��� 
.�R������ ا&ر�-�ط �� �3_ ا��A,ا"�

|CاAوا�� ،�6BR4 ا��. �P�DK 8� 
L�� ���%���وأن أي �8 وJ�Q| ا���= . و
 و�,ا"� أو ��دي )�%�� eK,� أو 
 ا$	��ن "%VCA أن ��Aن و�,ا"��a ى
K]ا
8 ��3 و�,ا"�	A�%� .  

قيدة، تتطلب أن تكون طبيعة القلب وجدانيه       حتمية وجدانية اإليمان لكونه ع         
إضافة إلى ذلك فإن ما تقدم من حاالت للقلـب، تـدل            . ألنه هو مناط اإليمان   

فحاالت مثل اللـين والقـسوة والريبـة     . داللة واضحة على أن هذا هو الحال      
، والسكينة والحمية والرعب والطمأنينة وتزيين اإليمان في القلب واالشـمئزاز     

كلها تدل على أن القلب في األساس جهاز وجداني، و أن الحاالت التي      ،واللهو
وهي تُكّون في المحـصلة اتجاهـات       . يكون عليها القلب هي حاالت وجدانية     

  . xxiiومواقف، وبالتالي يكون القلب مكوناً لتلك االتجاهات والمواقف 
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<��> وأ"> ُ	�5>  e��	ُ =ف أن ا���
�" �	
�ال ا���'�� وا�#.     �8 ا��
�ن ا��
 آAن ، ��, ا����ش ا�#��b .8 �� 	6,ر �8 أ.��ل و�,ا"� �8 ا���=CD. ���

. ا���= 	��e أو 	�5> ����A,ا"� �� ا���=؟  

٤. f�	ة �� ا��اآrع ا�:(:  
 4���� <�AC �� dى وذ�
   �Iآ
 ا���= �� ا��
�ن ا��
	� "(,� �DK 8ل ا�Iآ
 َأ4�َ�ْ ا�#�Vَ�ْ َوُه�Pِ0َ Aٌَ," (ق، ٣٧).  "ِإن� ِ�� َذIِ�َ dَ�ِْآَ
ى 8�َ�ِ َآ�َن َ�ُ> Cَْ�ٌ= َأْو

أ"�P ذاآ
ة �#�4 ، و"!8 "�
ف .8 ذاآ
ة ا�Iآ
ى ��� �%�ح ���A��� 8ت ���3ً�
 (ا�Iاآ
ة ا&��Hود	 Epesodic Memory  (�ّYِ
وه� ذاآ
ة �HBن . أو ا�َ�ْ

�6BRات وا�%(�رب ا�
-Bا� .��#�#� �"��� "�3D أن . وه� ذاآ
ة ز��"�
 	g٣٧اV�#ا� b	

 إ�4 و�Aد ذآ
ى أ	 ً� .8 ]�R� رة قAF 8�  ، ���

 ر��� & �HBن . 	��� و�Aد ذاآ
��I�� 8آ
ى �� ا$"#�ن	gق ا��F =#3 8و��

	b ا���= أو .8 ، ا�Iآ
ى �� ا�!��%�8 �� وTC وا3,[ 8. e)#� أي إ��

 V�#ا� b	
[xxiii.  

(آ
ة ا�,&�� �V ا�Iا،       ا�Iاآ
ة ا$��Hود	 Semantic  ا��,ى ) �	A[ 
ذواآ
@5�
و� �� .�� ا��� . �65�و[ن .�� ا�� & @5	Iآ
 و�Aد ذاآ
ة ذآ
ي �

�� ا�Iاآ
��8 ، �� ا���=�� ,C ى
���Iاآ
ة ا���
و� �> C'�ً� ه� ذاآ
ة ذآ
��P��� e6� دون �ً�� 	gا ��ر��8 AآIا��.  

 	g�3 أن اDرة ق �٣٦      ا��AF 8�  ���	 8� نA�	 ورة أن
Y `YA
�� A 3ر، 3#= �#�ن ا��
ب، وه�� �P0,، ا�#��P0 V,ًا�	 ، ���	 ���

�.Aد ا�Aورة و�
Y  . V� ��-%"&د اAورة و�
Y ���	 V�#أن إ���ء ا� ���و
V�#ا� ،�.Aا&"%-�� وا� �P-!6	 8 أن� ,�& �%� ��� V�#���أي & ، �~ن ا�Iآ
ى 
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8��L&د اA�A��� أ"H� `-6� �Pءًا �e)#� . 8 آIآ
ى إ& �	 �.Aد ا�Aو�
.و���%��� أACى، ا�Iات  

          	g٣٧ا=�����
ط �!,وث ا�Iآ
ى Rإ�4 أن ا� 
�R� رة قAF 8�  ، ���
 	gا ��رة ق٣٦ورد AF 8�  ،=�C <� ��!. هA أن 	�Aن ا�BR} ا���

�,ه� A�Cب. eاض أن ا��
%��� ���AاY` أن ا���Aب آ�e��� & �P �� ��3، و
 �� . ا�Iآ
ى�A��
ات ا���Aب ا���LM� S�� 
PW� �� ذا��� 
#5	 ���وهIا ر

<���P ا�(�"= ا��6-� أو �Hء �� e�" Dً�� ا�!�&ت إذا آ�ن S�� . ���أّن �� و
 �6B0 ات أو �(�رب
-K 8. رة�-. ) ذآ
	�ت(	%Iآ
� ا���= �� ه�I ا�!��

�P"و��� �P"ز�� V� ،�#ا� ��3 e;� �P�;� ���%����, �A 3 8ر ا���=و & V ، أي
 �.Aً� ا� 	ا���= وأ dذ� ��د ا"%-�� A8 و�� ,� &) ,�ا�Iي ر��� 	�Aن .

V�#ا� �6 آ�� �� ��3BRأن ). ا� ����3  ا�Iآ
ى 	� ��8 ��L&د اAو.,م و�

 �A�Aد�a =ا��� .!  

�.Aا&"%-�� وا� V� V�#��3%� ا���= وا� ��ى 
�� أ"�P ،      و�Aد ا�Iآ�	
 (ا$��Hود	�#( e�� ��d ا�Iاآ
ة �Y
�65 ، )ا���وا[ر�` أن ذاآ
ة ا���= �
V�#ا� ,�0
ة، .d�� 8 ا�%� .�-� =����� �jA� وه� ،�P�. و��P ا"%-�� �Kص 


ى أ	 ً�K]ا���= ا |J�Qد وAو� ���	 �Pوأن ا"%-�ه.  


ت ���P آd�� e ا�Iآ
	�تPQ �%ا�!�&ت ا�    ، e�" �3&ت ,�ا�%� ذآ
"�ه� .
�, ��d ا�5%�ة ا�%� ، ��� ��Aj �Pرة ا����e، ا���Aب. �P"و��� �P"��H� e%ا�� و.���

�A%�� T��� ة�%� =�C �P� e�" ،=ا��� ,�#5
ه� و�Aد ذاآ
ة ا�Iآ
ى .� . d�Iوآ
�j وا�,ي V� ت ا[]�5ل��

ه� �8 ا�!�&ت، 3= ا���= ا����Aل�3&ت �6�aو .

�� أ"�P و�,ا"��C يIا���= ا� ��-[ V� b#%	 ة
. هIا ا��Aع �8 ا�Iاآ  
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��3 ا�Iآ
ى �����= �YA` أ"> ��� 	%Iآ
 ا���= & �, �> �8 ا&��6ل       

6�و���%��� 	��8 ا��Aل أن ا��,اeK ����= ه� . �Mدوات ا&دراك �V�F 8 و

��
�} ا��
�ن ا��
	� ، ادراآ� و���[ن آe �8 ا�#�V وا�-6
 أدوات ���� 
xxiv . �� وا��5> آ�� �"Dوا��� ,J8 ا����	A�%� eKًا آ�,ا,� �P� ا[دوات �Iوه

=����������= وا��5>  eا��� ��3.  

٥. 	�
 f�	ً�ا��Xو��\ دا �ً(��Q3 أ	I
 :q و

pًأو :f�	��$ q	ا��:  

    
.���A و"��e : 	�، وإّ"�� ذآ
ت ا[���لا���e آ� �� �F	Iآ
 �� ا��
�ن ا��
 ا��3A,ة ا�%� وT!Y أن 	gة. وا
ّ� ٤٦ �P��)� �� نA���	ن وAو���� �P���	و
�����= ه� �AC> ����4: "َأَ�َ�ْ� َ	ِ#�ُ
وا ِ�� اَ[ْرِض َ�َ%A�ُنَ  e��	 8 أن��	ا$"#�ن 
A�ُCُ �ْPُ�ٌَب َ	A�ُ�ِ�َْن ِ��Pَ َأْو �َذاٌن َ	ْ#A�ُ�ََن ِ�َ �Pَ��Pَ�"~ِ & 4�َ�ْ�َ اَ[ْ��6َُر َو8�ِ�َ 4�َ�ْ�َ 

).٤٦ا�!p، " (اA�ُ�ُ�ُْب ا��ِ%� ِ�� ا��6ُ,وِر  

 8. e�. <"أ `Yوا �� Aه =����� e���� e	,-ى أن ا�
Kة أ
� �3D" ��     وه
�ًP�����ً� آ�� �� ��3 ا�Iآ
ى �3_ و�,"� أن ا�Iآ
ى ، ]
	b �ذان 	#��Aن 
=������> .���%� ، أو �%� .8 ]
	b ا�#�V، 	��8 أن ��Aن �R� 4إ� 
�R	 ���

V�#ا� b	
�A6رة أ.�b وذات ، ا���e وا�Iآ
ى �� ا���= و.8 ] �%� �P"وأ
���,�p �� ا�Iات CD. ،��P�� دور �.A8 ا&"%-�� وا�� e�� e�)	 ��� .  

 	gا���=١٠     ا 
�,ون ذآ V�#ا� V� ا ا�%-�دلIآ, ه�� dرة ا���AF 8�  :
"َوA�ُ�Cَا Aْ�َ ُآ��� َ"ْ#Vُ�َ َأْو َ"eُ�ِ�ْ َ�� ُآ��� ِ�� َأjَْ!�ِب ا�#�ِ��
"، وه�� Cُ,م ا�#�V. و 


ةّ� 8� 

 إ�4 أّن ا�#�V ����� ����= أو ����e أآ;�R	 �	
�����e . ا��
�ن ا��
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 	gا �� =���� �A#�"(, أ"> 	��8 ا�!A6ل .�AF 8�  ، 4رة ا�!٤٦pا��

	b ا�#�V أ	 ً������ �> و	�دي دور[ 8. � ، ���. �P"أ `YاAوإن آ�ن ا�

.آ�� و�,"� �� ��3 ا�Iآ
ى، "�P	�P% و�,ا"� �;��� 	!,ث �� ا���= ����ً�  

 
��5%���
ف �	 �� V� ��K !,ث أي	و3%4 &      ) Thinking ( �
�!�ول ��F 
��jA6Kً� وأن ه��ك آ;�
ون ا.%�,وا ، �� ��� 4	��e و	���Aن ا���A6دة ه

�. 	gا���=4٤٦ ا �� eل أن ا���Aا�� �� p!رة ا�AF ��  ، W3D� م,. V�
<��R� ً� �> دور 	أ V�#و��@ ا�,ور ����= و3,�، أن ا� ، �� V�#�3_ أن ا�

.��3%� ا�Iآ
ى وا��� e	��M �� ا��
�ن ا��
	� آ-,	ML eن  

��     وا���
وف أن ه��ك �,ً& ��#�5ً� .���ً� و��C I,	� ا���Hن و3%4 اgن 
�"D4 ا������ ،�"D����� �P#5" ��#� Fر,� ,�Aف . و�DK ,�A	 & <"أ 
�a

 ��'� ا���"D�����(آ-�
 A3ل �� .
ف  logical reasoning  �,ًا) �	,C وه� ،
�%�ج %F&ا �P��و) deduction 
اء )  �%F&وا) induction 
ق ، )[ �� e��%#و�


ق ��%، ا�%,ر	@ آ;�
ًا[ S�� �P�� T)%�%F@وا	ا����� . ,ر pP�آ�� أن ا��

اء�%F&�� �-�
.ا��APRر �  

 
�Aع ��	��� �� AFرة ا�!�3D" p  أ"> آM"�� ا�#�
 �� ا[رض  ٤٦    
�P�وأن ، �'�Aب أA�� ��� �F�Fن �A�C �Pب 	���Aن ��P أو �ذان 	#��Aن 

. ا���Aب ���4 و��@ ا[��6ر	gا �P�-#� 	gا �Iه :"
ْCَ 8�� 8�	Mَ�َ�َ َأْهَ�ْ�َ��َه� َ	
 ,ٍ�Rِ�� 
ٍ6ْCََو ٍ�َ�'�َ�� 
ٍ�ْ�
و�Pَ0ِ َوُِ.ُ 4�َ.َ  َ��Kَ �َPِِوَ	ٌٌ�َ�ِ�Qَ �َ. ) ق٤٥(َوِه ��و 

 	gا �P�
ة أ	 �!S .�4 ا�#�
 �� ا[رض، �R. ثDL �	
 �8 ٤٦ا��
�ن ا��
 	gوا ،p!رة ا�AFا[رض ٢٠ �� 
 �AF 8رة ا����-Aت ا�%� �'�= ا�#�

�b�Bأ ا�,� آ�| �
�� . �� 

ة �!S .�4 ا�#�R. ت ا[3,ى�	gا ���
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-C�. آ�| آ�ن �� 
W���8 أو : ا[رض وا�Iأو ا��� �P�-C 8� 8	Iإ�� ا�
8��

. ا��(W�
ة �!S .�4 ا�R. ت ا$3,ى�	gا �Iه eوآ.  


W�
	b ا�[ 8. Aب ����= هA�'ا�� eدي إ�4 أن ا����� �3_ ،      ا����ر"
" �� ,)" 	g"......5@ ا  ��ُب ا��ِ%� ِA�ُ�ُ�ْ�6َُر َو8�ِ�َ 4�َ�ْ�َ ا�َ�ِ~"��Pَ & 4�َ�ْ�َ اَ[ْ
و���%��� ا��'�Aب " . ا��6ُ,وِر-Cا��� T"آ�| آ� �

 �V ا�AاY` أ">و. ��W" 

 وا��-
ةWا إ�4 ا��Iه eدي آ�	ض أن 
  وه� ا�A-C �L ����� �L �.Aل، وا��%5
 	-,و ���%�%Fا أي أن ا���= ���8 أن 	�Aن �Cدرًا .�4 . أن ���"�P ا���=.���

 وا&.%-�رWا�� ��3 �� ��� ��� ور��. ����%�ج ر%F&ج إ�4 ، ا�%!	 
وهA أ�
_!� .  

	gً� 3#= ا 	ذان أgا b	
و��8 ،     ه�I ا����� "�P#5 	��8 أن �%� .8 ]
 e	,-ا[و�4(آ eR�  �� ذاآ
ة و���%��� "%VCA أن ��Aن ُ�، )�� ��3"HّB
 ّ�(إ��Hود	Yِ

 ذاآ
ة ا���= ا�%� ه� أDj إ��Hود	 آ�� و�,"� )َ.ْ�a ى
Kأ 
e-C 8� ، =ون ا"%-�� ا���,	 e��� & �P�ا���3D أن  ).��P ��8 آ�ن �> �C=(و��

 ��َ eُ�ِ�ْ"َ َأْو Vُ�َ#ْ"َ ���ه��ك ��6B0ت & �%� .�,ه� أي �8 ا�����%�8: "َوA�ُ�Cَا Aْ�َ ُآ
��� ِ�� َأjَْ!�ِب ا�#�ِ��
ُآ") d١٠، ا���  .(  


اض أن ا���= %��� �Jا
�%F&ا ��� ور���%�%F&ا <%��-'�6
 و-���     ار�-�ط ا���= 
8��L&در .�4 ا�C ،=���� 
 أ.�4 ر��� 	�دي إ�C 4,رة اF%-�6ر	�a <"M�. xxvو  

�ً�(�l :f�	��$ 3	Iا�:  

      �Fا 
 �� ا��
�ن ا��
	�، �� 	Iآ
 أ	 ً� ا��5> �� "ا���e"و����ً� آ�� �� 	Iآ
��� ُذآ
ت ا[���ل�� ،�F&ا (�j : ،�AP�5	 ،نAP�5	 ،اAP�5	 ،<�5" ،نAP�5�
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 ا�(�V، ����ً� آ�� رأ	�� ��  .	AP�5%ا(�j �� �ً���� ل���ا[ �I�3 أّن هD	و
eل ا������أ ��3.  

 8��� ا�%� �Iآ
 ا���= آMداة  �	 ه٤٦    وآ�� C, و�,"� أّن �	 وا3,ة ��� �8 
 ,)" ����� ،e����٧ 8��
 إ�4 أّن ه��ك ��> �����=، و��8 ٢٠ �	�ت �8 �R� 	� 

 	gأّن أداة ا��5> ه� ا���=، وه� ا 
 �AF 8رة ا[.
اف ١٧٩وا3,ة ��� �Iآ
��َ� َآِ;�ً
ا ��8َ اْ�ِ(�8 َواِ$"ِ@ A�ُCُ �ْPُ�ٌَب & َ	": ه�Pَ)َ�ِ �"ََوَ�َ�ْ, َذَرْأ ْ�Pُ�ََو �Pَ�APُ�َ5َْن ِ

 �eYَُهْ� َأ eْ�َأْ.8ٌ�ُ & ُ	ْ-6ُِ
وَن ِ��Pَ َوPُ�َْ� �َذاٌن & َ	ْ#A�ُ�ََن ِ��Pَ ُأْوdَ�ِ�َ َآ�َ[ْ"َ��ِم َ
".ُأْوdَ�ِ�َ ُهُ� اْ�َ)�ِ�A�َُن  

         fx�	��$ ن:x�	�
Fx�Q آ�xن ه#�xك    ،        ا�:`v ه#� 
@���Q P2 ]�E  ا�rآ�ى $��	�f و

    9
�? P2 q
O$  ذنBأو ا v�)ا� ،        �x#3 هx	Iا� ���Q �� ��#�$     يتزامن عدم فقه القلوب مع
القلوب : عدم السمع باآلذان ومع عدم البصر بالعيون، أي عدم عمل الثالث أدوات           

وعدم عمل القلب واألعين واآلذان في آن واحد يجعل أصحابها           .واألعين واآلذان 
 !حيث الضاللةالغافلون أسوأ درجة من األنعام من . من الغافلين

واضح أن القلب لو فقه لسمعت األذن، والبديهي في ذلك أن القلـب لكـي          
واإلشارة لألذن وليس للسمع، مما يعنـي       . يفقه ما هو مسموع ال بد أن يسمع       

الـذاكرة  (أن الحديث هنا عن بداية عملية السمع في مدخل الذاكرة العاملـة             
الواضح أن  . نتقائي الذي يختار ما يسمع    قبل تركيز االنتباه اال   ) القصيرة األمد 

، القلب كأنّما يتحكّم إما في مدخل السمع، أو في االنتباه، واألخير هو األرجح            
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وعندما يصبح قادراً على الفقه، يصبح أيضاً قادراً على السمع، وكذلك يصبح            
 . xxvi الشخص صاحب القلب قادراً على السمع أيضاً

" أسـاس البالغـة   "وفـي   .  هري هـو الفهـم    للجو" الصحاح"والفقه في        
البن سيده هو   " المحكم والمحيط األعظم  "وفي  . للزمخشري هو الفهم والفطنة   

ولطبيعـة القلـب    ، لـب قوألن هذا الفقه يحـدث بال     . العلم بالشيء والفهم له   
 سيخزن فيهـا    يالت )ا�َ�ْ�`episodic( ) ��x (زوديةيولذاكرته اإلب ، الوجدانية
أن يكون مدمجاً في الذات مثلـه مثـل الخبـرة والتجربـة             فال بد   ، هذا الفقه 
 وهو قطعا فقه أعمق من الفهم المعروف في المستوى الثاني فـي             .الشخصية

ما لم يصبح ذاك أيضا من ضمن التجربة      ، المجال المعرفي في تصنيفات بلوم    
واضح أن الفقه بالقلب مقصود منـه فائـدة الشخـصية نفـسها             . الشخصية

  .وبالذات في ما يتعلق بالدين، قههاواستفادتها من ف

 :ا�	�f وا��Iاد و��gE0�2 وkX�HK ا��Iاد .٦

 أن الخوف في القلب وأن فراغ فؤاد ام موسى ٦,٣,٣     ذكرنا في البند 
،  من سورة القصص ناتج من الخوف الذي في القلب١٠المذكور في اآلية 

جد أن الربط على ن. وأن هذا الفراغ إنتهى بمجرد الربط على القلب باإليمان
وعموماً واضح . xxviiالقلب في القرآن الكريم في أكثر من موضع وكلها للتثبيت

  .وأن الفؤاد ليس هو القلب، أن القلب مؤثر جداً على الفؤاد
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وأن السمع والبصر أيضاً أداتا ،      من القرآن الكريم نجد أن الفؤاد أداة تعلم
إن كانت كلها توصل ما تعلمته و، وأن هذه األدوات مستقلة عن بعضها، تعلم

، كما أن كل من السمع والبصر اداتا إدراك للفؤاد وللقلب أيضاً. للشخصية
) في ذاكرة عاملة(باالضافة إلى مقدرة كل أداة تعلم على معالجة المعلومات 

وأن كل أداة لها المقدرة على ، )في ذاكرة طويلة األمد(وتخزينها واسترجاعها 
  . )Selective attention( االنتباه االنتقائي

ومنها يمكن أن نصل ،  سورة١٣ مرة في ١٦     الفؤاد ورد في القرآن الكريم 
وهذا يعني حتمية ، فباالضافة إلى أن الفؤاد أداة تعلم. إلى صفات ومهام الفؤاد

وهي ، حسب تصنيفات بلوم، وجود إمكانية تحقيق الثالث مجاالت للتعلم فيه
والمجال النفسحركي مما ، والمجال الوجداني، ياته الستالمجال المعرفي بمستو

. xxviiiوبالجانب النزوعي في الشخصية ، يعني عالقته بالجانب الحسي الحركي
  .ولذلك يتوقع وجود ذلك في الفؤاد، علماً بأن التفؤد في اللغة هو التوقد

   من أيات أخرى أمكن أيضاً الحصول على صفات أخرى للفؤاد تدعم 
لم المذكورة وتؤكد مقدرة الفؤاد على التقييم واتخاذ القرار وإنه مجاالت التع

هذا تلقائياً حدد أن الناصية التي هي مقدمة الدماغ في .  xxixمناط الشخصية 
الذي هو األقوال (والتي حسب سورة العلق يصدر عنها السلوك ، اإلنسان
  . xxxهي جزء من الفؤاد وعموماً الفؤاد ليس كل الدماغ ، )واألفعال
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يعني ،  من سورة القصص١٠    تأثير القلب على الفؤاد ذكرناه عند مناقشة اآلية 
وكذلك الذكرى في القلب التي . تلقائياً أتصال القلب بمكونات الفؤاد في الدماغ

فالواضح أنها متصلة مع ، ناقشناها من قبل وبالرغم من أن ذاكرتها في القلب
كذلك كل تلك الحاالت الوجدانية التي و. ألنها جزء من مكونات الشخصية، الفؤاد

كما أن أي مكون . يمر بها القلب ال بد أن تأثر على الفؤاد وعلى الشخصية
  .وجداني  يأتي عن طريق السمع ذو عالقة بالشخصية وبالتالي بالفؤاد

  8���%	gا e���M%�� 
�LM��%ا ا�I��P� رة ا["����م ١١٣ و١١٢       وآ�;���لA��F 8��� " َd�ِIََوَآ��
 ِ� ��
َف اAْ��َ�ْلِ         َ�َ�ْ�َُ�Kُْز Sٍ�ْ��ْ�ُ Pُْ� ِإ4�َ ََ �3ِA	ُ �8)ِ�ْو�ا 0ََ��ِ]�8َ اِ$"ِ@ َوا,ُ.َ ��-ِ"ِ �e�ُ


وًرا َوAْ�َ �0َء َر���َ ���َ dَ�َ �ُA��ُ�َ��Iَْرُهْ� َوَ��� َ	�%َ5ُْ
ونَ              "( ١١٢) "َوِ�َ%�6َْ)4  ِإَ�ْ��ِ>    َأْ�ِ��َ,ةُ  ُaُ

ِة َوِ�َ�ْ
AْYَُ� َوِ�َ�ْ�َ%ِ
ُ�Aْا َ�� ُه� ��ْ�َ%ِ
ُ�Aَن" (١١٣).َKِg���Aَن ُِ�ِ�ْ	ُ & 8َ	Iِا�� 

     	gا �� e�M%ا� ,�.       ١١٣         e���� ,ة���ل    ) ��6)4 ( "(�, أن ا[Aف ا���
�KH�
     �	gا ��ر AآIن                  . ١١٢ا��A��و���8 ه��I ا[���,ة أ�%�� ����e ه�� أ���,ة ��8 &	��


ةKg��6�%
ف ا���5اد   أي أن ا���= .�,�� & 	�Aن �. وا$	��ن �� ا���= ، 	 �ً���

ف ا����Aل  ، و	�������J���� eً� إ��� ���� 4	A%ا���V��� b .��,م ا$	����ن    ��Kز �������L . وه��A ه

��]��P ا���5اد    ، ��
�AY وا�!,	_ .��6B0 8ت  � �6�BRأن ا� ����C ,Cو ،  �	gوا
��, ذ�d ا���e      " َوِ�َ�ْ�َ%ِ
ُ��Aاْ  َ��� ُه�� ��ْ�َ%ِ
ُ��Aنَ      "  _��3	M%آ�, أن      ��M	 �L ، dآ, ذ���

�6 ا�%� �8      ا��Hوع ا�Iي   BRط ا���� Aي هIا��5اد ا� e��� �-�
	�دي ��#�Aك �
. ���P��"A ا��Hوع  

�,� ا�(��Pز ا�%�I��5ي    . ���%���وأن ،      �� b-F 	,ل .�4 أن ا��5اد ��> ا�#�Aك و
  ��)�D� ن وإن       ، ا���= �!,د���	ا$ V�� b��اA%	 ��� 4ا��5اد إ�� e��	 �ً��~ذا آ�ن ���


 ���8 	!,ث ا����@ آ��       �a رة      آ�نAآIا��� ��, ا���5اد "(�,�        . � ��� ا[	�. eا����
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    "...... َ��eْ�َ�ْ  َأْ�ِ�َ,ًة ��8َ ا����ِس AِPْ�َى ِإPِ�ْ�َْ� َواْرُز��PُCْ ���8َ ا�;�َ��َ
اتِ       	gا ��ً�  	أ

وَنُ�ُRْ	َ �ْPُ���َ�َ) "،اه��
�).٣٧ ا  

�6 .�4 ا���= و���          BRا� 
L�� _�3 !,ث	ً�  	أن ا���@ أ cا��,ه       <���  .
    4���� <�AC �� dنَ     ": "(, ذ�A��ُ�َ�ْ�� ,�Cََو ��َوِإْذ �Cََل َ <ِ�ِAْ�َ�ِ 4FَA�ُ	� AْCَِم ِ��َ� ُ��ْ�ُذوَ"ِ

       َ8��ِ�Fِ�5َ�َْم اAْ��َ�ْي ا,ِ�Pْ	َ & <َُوا��� �ْPُ�َA�ُCُ <ُا َأَزاَغ ا���Aaَُ���� َزا�ُل ا���ِ> ِإَ�ْ�ُ�ْ� َAFَُأ"�� َر "
  ).٥ا�6|، (

    `��YاAك ه���&ء ا�A���F ص( أّن�B��0]ا) (��.A�)ن، ) آ�����	8 ا$��. ���P(	وز
   8����F�� 4إ��� �P�Aّ��3و �P�A���C ���	ن   . أّدى إ���4 ز�
وا�A���F�5ن ���IآAرون ���� ا����


ات آ;�
ة  � �	
و"(, �� ا��
�ن ا��
	� أّن آDً �8 ا�����
	8 وا��������8 ه��      . ا��
�6 ا�%�� ���]��P ا���5اد        .��A�FنBRدر .8 ا��j كA�#أن ا� ���
   ،  و�LM�%ن ا�~��


	�b ا[���,ة .��A��C 4ب       [ 8. 
�LM� Aر هAآIق    . ا����آ@ ا��A#�� eآ� ����%���و

 �� .�@ ا�(��� ا$	���ن            �LM%8 ا�� p���و	��دي ������Jً� إ��4    ، هA �8 هIا ا��Aع ا�

 .�#>، زو�aن ا���= أ	 ً��A�j و,-� ��.و�8 ه  


 ����= إ& أ"�> ��� 	�              �LM� 8� ����
. �� e8 آ� �a
�������  ، Iآ
 آ�Mداة �����       ��
��, ��> ��8     ، ذآ
 آe �8 ا��5اد وا�#�V وا�-6
 آMدوات ����      & V�-%	ُ ��. eوأن آ

ه���Iا 	���,ل .����4 أه����� ا�(�"���= ا���
����� وا����Iاآ
ة ا�,&�����     . ا[دوات ا����;Dث
)Semantic memory و��C, و���,"� أن ذاآ��
ة ا�����=  .  �%��6-` ا[داة أداة ������)

  (إ��Hود	�Yِ
 ذ��d .��4 أه��� ا��(��ل ا���
��� وأ��F�F%> ���               آ��� 	�,ل   ، )َ.ْ
���, ذ��d آ�e         . ا�%��� ��P��. 4��-� �Aآ��� eK,�  �� ا�!�&ت ا��A,ا"��
وا���

.ا����� ا��A,ا"�  
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��ه��             �

�a �8 أن آ�d��� e ا�!��&ت ا��A,ا"�� ��� ا����= ا��;��
ة ا�%�� .���   و
 
�LM� ًً "(,       ، ذات� 	أ ���َ      ْ�Pِ	A�ُA�َُن  "..... إ& أ"ِA��ُCُ ���ِ @َ�ْ��َ ���� �Pِ%ِ�َ#ِ�ْMَ�ِ "......


بُ        : "..... وآd�I). ١١ا�%5`،  (َ�Cَْأ Iٍ��ِ�َAْ	َ 
���ُآْ� ُه�ْ� �5ْ�ُ�ْ�َِِ�ْ-َ���& &ً�%َCِ �ُ�َ�ْ"َ Aْ�َ ْاA�ُ�Cَ
�Pِْ� َوا�ّ��ُ> َأْ.َ���ُ               ِA��ُCُ ���ِ @َ�ْ��َ ���� �PِاِهAَ�ْMَ��ل " ( ِ�َ��� َ	ْ�ُ%A��ُنَ  ِ�ْ�Pُْ� ِ�ِ�	َ��ِن َ	A�ُA�َُن ِ

آ���� ، وا�!��,	_ .����6��B0 8ت 	������P أن ����%� ���� ���� ا�����=   ). ١٦٧ .���
ان،
��P أن ��Iب ��	 .       bرة ا����A�F ��� ��[�Bا� �� ا���ذ��j��، و��C d�I%� أن ���d ا�

�6 [ن ا���#�Aك ��BR��� ��CD. ل(ذات�����ال وا[A��C]ا (���P�و���%����� ، 	��6,ر �
����5اد ا�Iي ا.% CD. ذات�6BRط ا���� ��"
-.  

  :آ�[ 
�l� ا�	�f 1�2 ا���Oغ؟  .٧

آ�� أن ه��ك درا��Fت ���ARرة  ����          ،     ه��ك درا�Fت ��ARرة �� هIا ا��(�ل     

 .,د آ-�
   . 	!,ث ��, .����ت زرع ا[. �ء    W" T5�	 & <"-,و أ	ا Iأن ه 
�a

 5�%Bا��(�&ت ا�� ��ث �!�. xxxi�� هIا ا�B � ا� �B �8 ا[  

 ���F =#3و   xxxii8 ا���= وا�,��غ�� ejاA%�� ق
: أن ه��ك .,ة ]  

١( f�	ا� �� T� O�:
: 

( أدe���K �ر����Aر  ١٩٩٤����� .����م   Armour "����t ا������= ا����A���P5� "  �5�QAم )  

(Functional ‘heart brain’)  ،  زًا���P� =������ 4 أن���. <��L�!�
ه��T أ� _���3

ا     "و�%'Aر ��e�R آ��ف 	�ه�� ����Aن          ، .j�K �ً�-6ً� دا��Kً� ���,اً   �(�j �ً�B�

little brain  َ.����A-6َن ٤٠٠٠٠ا�(�����Pز ا������ =�������� �-6	A����%!ي .�����4   ". 
)neurons  .(         

eF إ�4 ا�,��غ ��Mآ;� 
.�Rا�� dذ� �� ���ا������Aت �8 ا���= 

 eC�" 8� .                 Hاآ�
���P إ��4 ا��� e��%�
ق ا���DCت ا��6-� هeK,�� �I ا��,��غ  و�[

 .���4 ا$دراك وا����Bذ ا����
ار وا����    L���� 8 أن����	ا������� ���3_   ����
����ت ا���
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ى ��K]اxxxiii .  يIا��� Aأس ه��
و���Aد ���t ���� ا�����= ���#%�e .��8 ا���,��غ ���� ا���
            V�� =����� ����-'ا���6-� ا� e��jA%ب [ن ا�Aا���� e��" 	Aدي إ�4 "(��ح .����

e��	 ��� TCAا� S�� IKM	 ا�,��غxxxiv.  

٢( �)�?�#Sا�� f�	ل ا��C�:  

لجسم       بعض األبحاث اوضحت أن القلب يتواصل مع الدماغ ومع باقي ا
لقد وجد أن المجال . من خالل التفاعل عن طريق المجال الكهرومغنطيسي

 مرة من تلك المركبة المغناطيسية الصادرة من ٥٠٠المغنطيسي للقلب أقوى 
 .xxxvولقد وجد أن هذا المجال ينتشر لعدة أقدام حول جسم اإلنسان . الدماغ

 المجال وبالتالي هناك حديث عن تأثير األفراد على بعضهم عن طريق
الذي يمكن أن يتناغم بين اثنين فيما يشبه ، المغنطيسي الصادر عن بعضهم 

   . xxxvi (McCraty, 2004)ظاهرة الرنين 
 :ا�	�O} fة ه��:)�� )٣

 اعتبر القلب غده صماء حيث عزل هرمون ينتج ويطلق ١٩٨٣منذ العام     
 ).Atrial Natriuretic Factor, ANFِ)من القلب يعرف اختصاراً باسم 

، وعلى الغدد األدرينالية، هذا الهرمون يؤثر على األوعية الدموية وعلى الكلى
كما وجد أن القلب به خاليا كان يعتقد . وعلى عدد كبير من مناطق في الدماغ

كما يطلق هرموناً يعرف بهرمون الحب او ، وجودها في الجهاز العصبي فقط
وقد ، يره أثناء الوالدةالذي له تأث) bonding(الهرمون الرابط أو الالصق 

وعلى التحمل والتكيف ، )cognition(وجد أنه مؤثر على المعرفه 



 إ�
	��� ا����������International University of Africa    IUA                       



�ن ا������ ا�������� �	
��ء �� ودور� ا���  ا$"#�"� ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

          ا�%)'� ا&��%
و"��)�Online Publishing Committee  


اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0
ف �!�, .-,ا+ . د�  آ
ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا

 

وتعلم العالقات االجتماعية وبناء ، واالسلوكيات الجنسية  والذهنية المعقدة 
وقد وجد أن تركيز هذا الهرمون في القلب عالي بنفس ، عالقات ثنائية دائمة

  .xxxviiالقدر الموجود في الدماغ 
 :)�tEم `�$�ت ا�	��lm� f� ا )٤

يجعل ، البينات الموجودة تشير إلى أن انتظام طراز أو نمط ضربات القلب    
هذه الظاهرة . المعلومات العصبية المرسلة إلى الدماغ تيسر الوظائف الدماغية

. وزيادة اإلبداع، وفي تحسن في اتخاذ القرار، عادة  تظهر كحالة صفاء ذهني
وربما . در من القلب ييسر حالة المشاعر اإليجابيةأيضاً النمط المنتظم الصا

 )McCraty, 2000(يفسر ذلك سبب ربط الحب والمشاعر الموجبة بالقلب 
xxxviii.  

  :ا�	�f و{Oة ا��:زة �� ا���Oغ )٥
(Amygdale)ا������Aزة  
 �����Aّ�� 8"�����ت ا�(�����Pز ا�!����A��  ����a,ة  ����-%�� (Limbic 

System)  .8� ا��6درة 
 .�4 أوT!Y ا[�!�ث أن ا$�0رات ا��6-�L�� =ا��� 

آ��H ه���م ���������ت ا���]���5 ���� ا���,��غ ا�%��� "���Rط ا����Aزة� 
������Aزة .-���رة . ��%-��

      ��ت � K'��ر ��8 ا�-����)%�F&ا ��W�8    ، �
آH �5%��3 �� ا�,��غ �%�����3_ ����رن 
 ���ًء .��4 ذ��d    ، ا$�0رات ا���]�5 ا���د� �V �� هHB� Aون �8 ذآ
	�ت .�]�5�و

 ��W!� ار

 ا���دم	%IB ا��'Bى ا�A%#� ,	,)%�.  

(Rein, McCraty and Atkinsonxxxix
)  

 : �� ا�	�f(Intuition)ا�'Oس وا�H+E�pر  )٦
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   باستعمال تجارب مصممة بدقة وجدت دالئل على أن كل من القلب والدماغ 
واألكثر ، يستقبل ويستجيب للمعلومات عن المستقبل قبل حدوث الحدث فعلياً

 ,McCraty( أنه يستقبل تلك المعلومات قبل الدماغ إدهاشاً هو أن القلب يبدو

Atkinson & Bradley, 2004 (xl ،xli.  
  
  
  
  
  
  
  

٨. �s�@ا�  

١(  pا�
�ا��%�pJ ا�%� رj,ت �� ا��#� ا�#��T�A!� b �� �3&ت آ;�
ة  إ�4 
�Pو����� �P���3 �� س����P�.H �#�., ا� 5�%B� �, ، �,ر	-�. 4�F �� أو

�
�Mدوات ا�#��دة أو ا� �P ��  و"(, ه��ك .,د .)Tools for well-being(�ه�

�Kء، �8 ا��%= وا�-
ا�p .�4 ا&"%
"�T �� هIا ا�A6Bص%FD� D;� ،


 أو �!#�8 ا�%����A%ا�  .ا�t،  و����(

��8 ا���= وا�,��غ  )٢ e.�5%ت ا����� �P� �� ,.�#� b�ا��%�pJ �� ا��#� ا�#�
 . و���C ا�(#�

٣(  Hآ
��8 ا���= و� ejاA%د ا�Aن دون و��
ا�#�Aك آ�ن واY!ً� �8 ا��
�P#5" �5����  ا����5�
 . ا���
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٤( �P#5" �6BR���و�� ، @�� 8�A�Aد ذاآ
ة ��Iآ
ى 	��� ار�-�ط ه�I ا�Iآ
ى 
�6 �Cدر .�4 ا�Iآ
ىB0 eآ =�C ،ن��	$�� CD. ة . ا�%� ه� ذات
وذاآ

 (ا���= ذاآ
ة إ��Hود	�Yِ

 إ�، )َ.ْ�R	 �� ,)" & نgد و3%4 اA4 و�
 .ذاآ
ة د&�� ��> آ��%� �#%��e �� ا�%���

٥(  eآ <��� أن )%�%Fأن ا��5اد أداة ���� وا ���
. <#5" �	
�8 ا��
أن ا��
�, �8 ار�-�ط  & ���%����6 وBRط ا���� Aه ���%����6 وBRت ا��"A��

 .ا���= ����5اد

٦(  	gا �� `Yا ا&ر�-�ط واIرة ا��6} �3_ و�,"� أن ا��١٠ هAF 8�  =�

 .�4 ا��5ادL�� ، 4 ا��5اد�. 
L�� =ا��� ��ف ABا� 
وأن أي ��W� 8ه

�ًaر��ا��5اد  �P�� `-6	 �%ا� 4 ، �-�0
ة ��,ر��. ��
& 	���(> إ& ا�
 "�P#5، ا���=	g8 ا� `Yوا Aآ�� ه. 

٧(  �� b�اA	 �� 4ا� e��	 ا��5اد e�)	 =ً� و�,"� أن ا��� 	أ �	
�8 ا��
�ن ا��

��� ا���= �8 إ	��a !,د ���5اد ا�(�ه> آ�� و�,"� �8 ، �ن أو	أي أن ا���= 

 	gرة ا["��م8�١١٣ اAF 8�  ،��)�&ا d3#= ذ� e����.  ا��5اد ,�. eا���
 	gا ��ً�  	أ �,)" ......" eْ�َ�ْ��َِ�َ,ًة�ِس َأْ���" .... ِإAِPْ�َ �ْPِ�ْ�َى ��8َ ا�


اه��،(���$	��ن ، )٣٧ ا CD. ذو e�� Aً�وه 	أ. 

�6(�8 ا��
�ن ا��
	� أ	 ً� "#%�%p أن ا��5اد  )٨BRط ا���
 .�4 ا���= ) �L�	
bF�� 4ل ا$"#�ن إ�A!%	 ن��	8 ا$. �6BRا� Taزا A� <"أ ، أ	 ً� �,ر�

 . _�3	Hوغ ا���= أ	 ً�

٩(  W��� دي�� ���%�%Fا ���. �� e��	 =ن ا���~� �	
3#= ا��
�ن ا��
�,، وا&.%-�ر. @�� dسو��8 ذ���(و��A" @5" 8ع ه�I .  آe ا��"Dا��� (

V�#ا� b	
 ."(,ه� �!,ث أ	 ً� .8 ]

���Iات، 	�5>ا���= أ	 ً�   )١٠ �-�
و���> ��@ ، وا��5> .��� أ.�b �8 ا��P5 و�
، و.�,�� & 	�5> ا$"#�ن �~"> & 	#�V أ	 ً� و& 	-6
 أ	 ً�. .�, آe ا���س

�#-= .,م ا���"� ا$"%-�� �� d-,و أن ذ�	ا[.�8و ��ذان وgن ا���= ،  ا]
 <�5	 &)<-%�� 
�a <"].( 
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و��8 ا���3D أن ه��ك .,د �8 ، ا���= 	��8 أن 	�Aن �� �3&ت آ;�
ة )١١
 أو ) dimension(وا�-�, ، ا[���د ا��A,ا"� �� ا���=�J��L 8�� 	�;e ا��#��

8��
[ 8��و وآ�;�ل .�4 ذ�d "(, أن ا���= 3#= ا��
�ن ا��
	� 	�Iف أ. 
=.
، 	��4 ��> ا����8 ، آ�� أن ا���= ��Aن ��> ا�#�� ,��أي أن ه��ك 
=.
 وا�� :ا�#��

  �ا�#�� =.
  ا�

 �Pً� وآ� 	اف أ
وه�� �Fال A3ل �VCA إ���"� أن 	�
 ا���= ��8 ه�I ا[]

ف أن �3&ت ا�ABف ا�%�. �3&ت و�,ا"�؟�" �� وF-= ا�#�ال هA أ"


 ا���= .. �P%�C ا�
.= �-,أ �8 .,م ا&3#�س ��[��L 8 ا���b وه�Iا�	 eP�
��P آ��P؟ .���� �
ه�ن، ا��%VCA ا$��� 8� ,�.و��8 &  

١٢( 8 ��3 و�,ا"�� 
 "(,ه� �� ا���= �� أآ;�J�� :�;Dً، ه�I ا�%

ا$	��ن    .,م ا$	��ن

ا���8    ا��#Aة

 8�	H%ا�   ا&H��0از

"  ��'�) ��	��ن" (ر �V ا$	��ن" (أ0,د " ��(  

١٣(  واY` أن ه��ك ا��;�
 ا��'�Aب .��> وjA6Kً� أن ا�!�&ت ا��A,ا"�
��P ا���= ��#T ا��3A,ة 
�,ا"� �3_ "(, أن ه��ك ��6در و، ا�%� 	�


ى آ���5اد وا�6,رKأ ،H���%%'�= ا�	أن . ���  ,)" �	
��8 ا��
�ن ا��

 و�,ا"�L�� �ً 	ك، ا�6,ر أA�#���["> �,eK ، وهA ذو ار�-�ط ����5اد و
 وا���س� �8 ا�(FAFAا� ، <�� 
و["> 	-,و أن ���3ت ا$"#�ن �#%�

�PJ� �� رًا�W%"م، اDF�� ح
R	 ح ���، آ�� أن ا�6,ر
R	و
5.. tا�xlii. 
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 C, وه� C,رة،  �8 ا3%��ل و�Aد C,رة اF%-�6ر	 ����=٥ذآ
 �� ا��#�  )١٤
 ا��#�	�P" �� رAآI� �� V� �ً���� b5%� &ر ، ٧AآI�6ر ا��-%F&�3_ أن ا

ب �%�
	5> ا��5#�5Cا[و�4 أ ��� ا�;�"� 	-,و أ"> 	%��xliii ، b�� ا�!����

 ��!AادثJ�-� . %�ج إ�4 ���6 ا��AYAع 	!وا�AاY` أن، �!�&ت �

١٥( �ً�A�.ا�> ،و
�LMع ا���= و�AYA� �� بA�'ا�� e8 ا���� 
 ه��ك ا��;�
5�%Bا�� ا[�HPة ا$دراآ� وا�%�������و���Iات أ"> 	-,و آ(�Pز ،  .�4 

   .و���> �� ا�Dو.� إ�4 3, آ-�
، �AC <�Aي
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:ا�g:ا�~ ا�������  

 

                                                           

i  لقد  أشار  چوزيف  پيرس (Pearce,  J.) البروفيسور  مالك  بدري اورد ، حسبما  (Badri, 
إن " رائد زراعة القلب، قال (Christian Barnard) إلى أن كريستيان بيرنارد  (13 :2000

العضو هو أكثر من مجرد محطة ) هذا( فكرة القلب االصطناعي ألننا وجدنا أن علينا التخلي عن
الناس الذين " يؤكد أنPearce, J. ( ( فإن پيرس  )المرجع السابق(وحسبما أورد بدري ". ضخ

تجرى لهم عمليات نقل قلوب يعكسون بطريقة دراماتيكية بعض سلوك أصحاب القلوب 
 العشرين وحتى اآلن يستعمل القلب االصطناعي عادة مرحلياً إلى منذ تسعينات القرن". األصليين

   .حين الحصول على قلب مناسب للمريض
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ix    ��� 4FA� H	H٢٠٠٩ (.-, ا�� .(��   ، ا���� وا���� �� ا��� وا����ن وا�����آ$# "! �� أن ا�
. ؟'&����� ا�'= وا��
�ن وا�#�#�F.A�3 |����� V-'ا[و�4.ق ا�   .٢٠٠٩ ، ا�'-�

x PAUL THOMPSON:  Man given heart of suicide victim marries donor's widow and 
then kills himself in exactly the same way. Mail OnLine, 7/4/2008 
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 .الفصل الرابع، والدماغ والصدر
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xxi  جدلية القلب والفؤاد : اإلنسان ونفسه من القرآن الكريم): ٢٠١٠(محمد حسن أحمد سناده
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xxvii   Hَ���ِْر �ْ�ُ�
ُآ� ِ���ِ> َوُ	��Iِْهَ= َ.��َ���P'َ�ُ�� ُل َ.َ���ْ�ُ�� ����8 ا���#�َ��ء َ����ء�H������ُ> َوُ	َْ�� ً���  "ِإْذ ُ	َ)����Rُ�ُ� ا���َ����َس َأَ�َ
  ���َ'ْ��ِ> اَ[Cَْ,امَ     " (ا["�5ل، ١١). و�� AFرة ا���P| أ	� �ً  : "َوَرَِ Tَ�-;َ	َُو �ْ�ُ�ِA�ُCُ 4�َ.َ �َ�ِ
ا��Rْ�َ'�ِن وَ ِ�َ�ْ

��� ِإذً       َ�ْCُ ,ْ�َ�َ �Pً�َ8�ِ ُدوِ"ِ> ِإ Aَ.ُ,ْ�" 8�َ َرب� ا�#�َ��َواِت َواَ[ْرِض ��َ���Pِْ� ِإْذ A�ُ�Cَا َ�A�ُ��َا َرِA�ُCُ 4�َ.َ �'ً'َ�0َ ا "
) ،|P١٤ا��.(  
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